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Móricz Zsigmond Általános Iskola ( német nyelvi tagozat,NyÍregyhaza )

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi

Szakközépiskola és Szakiskola ( két tanítrísi nyelvű vendéglátás-

idegenforgalom szak, Nyíregyháza )

Nyíregyházi Főiskola/Nykegyháni Egyetem, Tanító szak ( Magyar nyelv és

irodalom műveltségi terület )

Nyíregyházi Főiskola/I{yíregyhazi Egyetem, Szociális és ifi úsági munka

FOSZK

Német' angol

SzÁtuÍrÓcÉpns rsvrnnnrnr
Microsoft Office(Word, Excelo Power Point, Picture Manager) Internet, E-mail.
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Motivációs levél

Ezúton szeretném a Nyíregyhazi Egryetem Hallgatói
me ghirdetett tisztségviselői posztj át me gpályázni.

2010 szeptemberétől vagyok a Nyíregyhazi Főiskola
szeptemberében a szociális és ifiúsági munka szakon
bővítsem.

Önkorrrranyzati Testíilete áltai

tanítCI szakos hallgatoja. 20t4
is tanulok, hogy ismereteimet

Mrít hatodik éve, 2011 decemberétől erősítem a Hallgatói Önkományzatí Test{ilet

csapatát. A kari HoT_ben t<ibb bizottságban is aktívan dolgoztam: Kari Tanács,
Diákjóléti Bizottság, Tanulmanyi Bizottság. 2aL2 októberetől az akkori
Pedagógusképző Kar HoT alelnöki posztját ttiltöttem be a karok megsziinéséig.
Számomra nem jelentett gondot a karunk tisszefogiása, hatékony egylittrnűködése és az
esetleges munkatársi konÍ]iktusok kezelése.

Az elmúlt években minden munkaterületen tapasztalatokat szereáem. A lI. és lll.
NYF-PKK táncverseny lebonyolításában, valamint a Hallgatói Önkormrányzati

Testiilet által szervezett rendezvényeken segédkeztem, utóbbi időben már szerveztem
(Szakest, Fars ang, FOHE, Gó lyabái, Gólyatábor, Gólyanap).

2013 szeptemberétől a Főiskolán megsziintek a karok, ez strukfurális váltoaásokat
hozott az intézsnény, ezáItal a HoT életében is. Öt bizottságot hoztunk létre' ezek
köZíil az Ösztöndíj Bizottság vezetöje leffem. A korábbi alelnöki pozíció után nem állt
távol tőlem ery újabb , szintéttvezetoi poszt betöltése.

A pályázati hirdetmények (alaptrárnogatás, szociális ösáöndíj, sportösaöndíj,
demonstrátori ösáö'ndíj, kulturális és művészeti ösztiindíj, közéleti ösátindíj'
fudományos dirákköri pályázat) elkészítése, hitelesítése, kózzététele, a tanulmányi
ösztöndíj sávozása" valamint az online szociális tiszt<indíjrendszer koordinálása, a
pályázatok ellenőrzése, javítása is a feladataim közé tartozott. A javítást megelí5zó

időszakban a hallgatók megfelelő és teljes könÍ informálasa volt a fo cél. Úgy érzem'
hogy a hallgatók bizalommal fordulnakhozzitmezekben a kérdesekben is.

A Diákjólét Albizottság elnökével, titkárával, valamint oktatói tagjaival ktiztisen
együttmiiködve, szervezett csapatmunkában láttuk el ezeket a fbladatoka1.

2ll4januárjától a Foiskola Szenátusanak is tagia lettem. Több alkalommal szólaltam
fel hatlgatói íigyeket érintő kérdésekberr' valamint belső szabáLyzatoknál módosító
javaslattal éltem. A Főiskola akkori jogászának segítségével megreformálhattam A
szociális ösztöndíj odaítélésének szabályai és szempontrendszerét. A módosítás után

rnég több hátrányos helyzetii hallgató juthatott ösztöndíihoz.



A fentiekben említett tevékenységeimre hivatkozva és az aktívan eltöltött 6 év utan

szeretném tovább végezni a muntam még nagyobb elhivatottsággal és lelkesedéssel.

Továbbra is szerokrérn a hallgatók érdekeit képviseini, valamint a most mar egyetemi
élettikot legiobb fudásom szerint megkönnyíteni, segíteni.

B tzom p ály ázatom p o zitív e lbirálás ában,

Köszcinettel és tisztelettel: !.j+*T,t l.'..t-<-(-/-- lb.lth.-
Nagy Arabella Henrietta

IV. évfolyam

Szociális és ifiúsági munka

Nyíregyhaza, 2077. novemb er 24.



NYILATKOZAT

A l u l írott Nagy Arabel la Henri etta a pály ázat benyújtásával egy i dej ű leg

- hozzájérulok a pályázatomban szereplő adatok és a pályénatom nyilvánosságra hozatalához
a választások időtartama alatt' valamint

- nyilatkozom' hogy a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem, és rendelkezéseit,
illetve a Választrási Bizottság döntéseit magamra nézve kötelező ér'vényiinek tbgadom el.

Kelt: 2017. november 24.

L)n+,, Arrcrw<yx- lur'itÍL
pátyázó aláírása


